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                       VYSOKÁ  ŠKOLA  ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. 
                                se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ  150 00 
                                                         

Opatření ředitele školy 
                                                  č. 12/2021 
k zajištění výuky na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. na 
základě pandemické situace v ČR (COVID-19), s účinností ode 
dne 1. 9. 2021. 
 

Na základě tohoto Opatření ředitele školy č. 12/2021 určuji režim výuky na 
Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. (dále jen „VŠZ“) od 1. 9. 2021 takto: 
 

1. výuky na VŠZ se mohou účastnit studenti, kteří mají v prvním dnu 
osobní přítomnosti na vzdělávání: 

 
a) negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který 

není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních 
služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví k provádění testů a nejeví žádné příznaky onemocnění 
COVID-19, 

 
b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich 

doba izolace podle platného opatření MZ, nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 

 
c) vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 
(dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění 
COVID-19, 

 
d) negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2, který není starší 72 hodin a který byl proveden 
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů a 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

 
 

2. Studenti, kteří nesplní podmínky dle bodu 1. tohoto Opatření 
ředitele školy č. 12/2021 a odmítnou se preventivně testovat 
antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve 
speciálním prostoru VŠZ, musí mít po celou dobu pobytu na VŠZ 
nasazen respirátor FFP2. 
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3. V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu 
(provedeného ve speciálním prostoru VŠZ) pozitivní, předá VŠZ 
studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. Student je povinen 
bezodkladně opustit prostory VŠZ. Student je povinen informovat o 
pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství a absolvovat konfirmační RT-PCR 
test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

 
  

4. VŠZ v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktuje 
místně příslušnou krajskou hygienickou stanici v místě trvalého 
bydliště studenta nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy a 
poskytne jí veškerou součinnost.  
 
 

5. Preventivní testování studentů budou zabezpečovat následující 
akademičtí pracovníci: 
 
a) doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. 
b) Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. 
c) PhDr. Markéta Školoudová 

 
 

6. Kontaktní osobou pro testování studentů VŠZ je Ing. František 
Kunc, PhD., ředitel VŠZ. 
 

 
7. Pro všechny studenty dále platí povinnost mít nasazený respirátor 

FFP2 ve všech společných prostorách školy (např. chodba, 
schodiště, toalety atd.). 

 
 

8. V učebnách studenti nemusí mít nasazený respirátor ani jinou 
ochranu nosu a úst s výjimkou studentů viz bod 2. tohoto Opatření 
ředitele školy č. 12/2021. 

 
 

9. Tímto Opatřením ředitele školy č. 12/2021 se ruší Opatření ředitele 
školy č. 11/2021 ze dne 6.5. 2021. 

 
 
V Praze dne 31. 8. 2021               
 
 
 

   Ing. František Kunc, PhD., v. r. 
         ředitel VŠZ, o. p. s. 
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